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Подготвил: Центар за развој на Источен
плански регион
Усвојува: Совет за развој на Источен
плански регион
Врз основа на член 30 став 1 алинеја 6 и член 65 став 5 од Законот за
рамномерен регионален развој (Службен весник на Република Северна
Македонија бр.24/2021) и член 4 став 1 алинеја 8 од Одлуката за основање на
Центарот за развој на Источниот плански регион, Центарот за развој на Источен
плански регион изготви:
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА
ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН 2015-2019 (која се применуваше и во 2020
година) за 2020 година
Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за развој на Источен
плански регион 2015-2019 година (која се применуваше и во 2020 година) го
опфаќа периодот јануари - декември 2020 година.
Во координација со 11 (единаесет) единици на локалната самоуправа во состав
на регионот, Центарот за развој на Источниот плански регион реализираше
активности согласно утврдените среднорочни цели и приоритети во Програмата и
Годишниот Акционен план.
Во овој извештај се опфатени проектите финансирани од националниот буџет
преку Програмите за рамномерен регионален развој на Министерството за
локална самоуправа и Бирото за регионален развој, проекти финансирани од
националниот буџет преку Програмите на линиските министерства, АФПЗРР,
проекти финансирани од ИНТЕРРЕГ ИПА - Програма за прекугранична соработка
со Р.Бугарија (2014-2020), Швајцарската Агенција за развој и соработка – (SDC),
Швајцарската конфедерација, ГИЗ-РЕД Програмата за регионален економски
развој во Р.Македонија, УНДП и останати донатори.
Во извештајот, се опфатени и проекти реализирани од други чинители во
регионот, во кои Центарот се јавува како партнер или поддржувач, како и проекти
за кои Центарот има обезбедено директно податоци или податоци преку
општините.
Визијата за регионалниот развој на Источниот плански регион упатува на
крајната цел што треба да се постигне:
“Источниот плански регион да е модерен регион со динамичен економски развој
базиран на развојот на човечките ресурси и современата технологија,
/

препознатлив по зачуваната животна средина, одржливо земјоделство и
подобрениот квалитет на живеење”.
Среднорочни цели, главни приоритети и мерки за реализирање на
поставената визија:
СЦ1. Економски развиен регион, пошироко препознаен како атрактивен за
инвестирање;
Главни приоритети за остварување на оваа среднорочна цел се:
 ГП 1.1. Искористување на расположливите ресурси и конкурентски
предности за привлекување на инвеститори во регионот
Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве
мерки:
1.1.3. Изнаоѓање на дополнителни погодности за инвеститорите
Од оваа мерка во 2020 година е реализирана:
 Реконструкција на пумпна станица за водовод во индустриска зона Во
Македонска Каменица
1.1.4. Промоција на регионот и на неговите конкурентски предности
Од оваа мерка во 2020 година е реализирана:
 Oбјавување на информации на општиската веб страна на општина
Пробиштип;
 Oдржување на редовни средби, настани и трибини во општина Пробиштип;
 Промоција преку користење на електронските и пишаните медиуми( фејсбук
прфил, локална телевизија и радио, регионални медиуми) во општина
Пробиштип;
 Туристички водич на општина Пробиштип.
 ГП 1.2. Развој на претприемништвото и на малиот бизнис во
регионот,
Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве
мерки:
1.2.1. Поттикнување на приватната иницијатива и малиот бизнис
Од оваа мерка во 2020 година е реализирана:
 Поддршка за старт-ап бизниси за развој на еко туризам
1.2.3.Подигање на капацитетот на бизнисите за пристап до развојните
фондови
Од оваа мерка во 2020 година е реализирана:
 Запознавање со тековните огласи на фонд за иновации и технолошки
развој во општина Пробиштип.

/

 ГП 1.3. Транспорт, комуникации и просторно планирањe
Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве
мерки:
1.3.1. Реконструкција и градба на патната мрежа
Од оваа мерка во 2020 година се реализирани:
 Изградба на ул.Први Мај во село Ратево – Општина Берово;
 Изгрдаба на пристапни патишта за планинските населени места Вртешка;

Изградба/Реконструкција на пристапен пат до село Вртешка - Фаза 2 (од
стационажа 1+300,00 до стационажа 2+2261,41);
 Реконструкција на Улица 1: КП 2260 и дел од КП 2250 и Улица 2: КП 2251/1
и дел од: КП 2252/1, КП 2261/1, КП 2088/1, КП 2086 и КП 2085 сите КО
Крупиште;
 Изградба на улици во општина Карбинци;
 Подобрување на јавните општински услуги во општина Пехчево MSIP 2;
 Изградба на Ул. Бр. 4 во с.Робово;
 Изградба на Ул. Бел Камен во Пехчево;
 Изградба на Ул. 7-ми Септември Пехчево;
 Изградба на крак 2 на Ул. Бр. 2 во с.Црник;
 Асфалтирање на повеќе улици во градот и населените места во општина
Кочани;
 Бетонирање на два крака на ул. Стамен Манов-Општина Кочани;
 Рехабилитација на локален пат оджелезничка пруга до с.Мојанци;
 Изградба на крак на ул Филе Ристов и крак на ул Генерал Апостолски,
с.Зрновци;
 Локален пат маала Капетанци-Балинци; Општина Виница;
 Крпење удаарни дупки – Општина Виница;
 Проектни документации за Пaт Трсино - Голак, Булевар илиндеснка, улица
Црн Камен, улица во населба Градец;
 Изградба и реконструкција на ул. Македонска – Општина Виница
 Проширување на пат Виница – Градец
 Изградба на улица во с.Лаки – Општина Виница
 Асфалтирање на ул. „Сајбие Демир" – Штип;
 Асфалтирање на дел од ул. „Љубен Иванов" потез до м.в. „Теќето".- Штип;
 Асфалтирање на дел од ул. Тошо Арсов- Штип;
 Асфалтирање на дел од улица Христијан Карпош - Штип;
 Асфалтирање на паркинг простор на улица КЈП (Аргач) - Штип;
 Асфалтирање на паркинг простор пред станбени згради во населба ПребегШтип;
 Тампонирање , бетонирање и асфалтирање на улица во Караорман – Штип;
 Реконструкција на тротоар на улица “Кирил и Методи” спроти градскиот
саат. – Штип;
 Изградба на пешачка патка во корито на река Отиња. – Штип;
 Реконструкција на тротоар на ул. “Енгелсова” – Штип;
 Реконструкција на тротоари на дел од ул. “Сутјеска“и “Пиринска” – Штип;
 Изведба на тротоар на ул.”АСНОМ” – Штип;

Бетонирање на пешачки пристап на ул. “Иво Лола Рибар” кај трафостаница.
– Штип.
 Изградба на ул.,,Даме Груев“ во Македонска Каменица;

/

 Рехабилитација и автоматизација на постоечки објекти за снабдување со
вода во општина Пробиштип
 Реконструкција на ул Црн Врв во општина Пробиштип;
 Поплочување на тротоари на дел од ул Јордан Стојанов во општина
Пробиштип;
 Поплочување со бехатон плочки на крак од ул Никола Карев во општина
Пробиштип;
 Реконструкција на ул Димитар Влахов во општина Пробиштип;
 Улично осветлување на дел одул Јордан Стојанов во општина Пробиштип;
 Реконструкција на пат до нм Стрмош во општина Пробиштип;
 Поплочување на 3 улички во општина Пробиштип;
 Поплочување на улица во Маричанска населба во општина Пробиштип;
1.3.2. Подобрување на транспортните услуги и мобилноста
Од оваа мерка во 2020 година се реализирани:
 Изградба на пешачка и вело патека – фаза 1 како спој на улица Гоце
Делчев со улица Борис Кидрич во Берово
 Реконструкција на паркинг простор кај Детска Градинка во Берово;
 Изградба на дел од ул. Маршал Тио во с. Ратево – реконструкција на колско
пешачка улица, крак од улица Маршал Тито;
 Изградба на улица Плачковица во Берово;
 Реконструкција на ул. Моша Пијаде во с. Русиново општина Берово;
 Изградба на улица 3 во село Мачево - Општина Берово;
 Реконструкција на дел од ул. Јуриј Гагарин во Берово;
 Реконструкција на ул.23 Август во Берово;
 Поплочување на улици и тротоари во Виница и населени места;
 Изработка на проектна документација за улица Панче Карагозов со
Реконструкција во Штип
 Изработка на проект за реконструкција на крстосница ул. „Сремски фронт"
со улица „Борис Крајгер" во Штип;
 Изработка на инвестиционо техничка документација за реконстукција и
доградба на трибини на “Градски стадион” во Штип;
 Изработка на проектна документација за доизградба на улици во населба
“Караорман”;
 Изработка на проектна документација за доизградба на улици во населба
“Света Недела’ и Дузлачки рид во Штип;
 Изработка на проектна документација за улица Панче Карагозов
Реконструкција во Штип;
 Изработка на проектна документација за улица Солидарност
Реконструкција во Штип;
 Изработка на проектна документација за улица Брака Даневи и
Реконструкција во Штип;
 Изработка на проектна документација за улица 5 ти Конгрес и
Реконструкција
 Продолжување на уредување на речно корито на река „Отиња" до влив во
река „Брегалница" во Штип;
 Уредување на тротоар на ул. Енгелсова од лева страна во Штип;
 Бетонирање и тампонирање на улици во населба Три Чешми;
 Уредување на тротоар на ул. Енгелсова кај Трафостаница во Штип;
 Уредување на паркинг на Булевар ЈНА во Штип;
/

Кружен тек на ул. Борис Крајгер и Партизанска во Штип;
Тротоар на ул. Борис Крајгер и Партизанска - кружен тек во Штип;
Колски пристап Шардаван во Штип;
Паркинг патека на ул. Џемал Биједиќ во Штип;
Бетонирање на улици во нас Деснаци и Каваклија во Штип;
Уредување на плато пред Дом на Култура во Штип;
Пешачки пристап на ул Јајце и ул. Лески во Штип;
Партерно уредување и изработка на паркинг и тротоар во населба
Караорман;
 Санација на улица во индустриска зона Север во Штип;
 Изработка на тротоар на ул. Христијан Карпош во Штип;
 Реконструкција на регионален пат Крупиште - Пробиштип










1.3.4. Градење на функционално-просторни структури
Од оваа мерка во 2020 година се реализирани:
 Подобра инфраструктура за подобри услови - Креирање на сообраќајно
решение за надминување на сообраќајниот метеж во Источен плански
регион “Општина Штип;
 Донесен ДУП - Виница блок 18 дел 4;
 Изработка на ,,УРБАНА РЕВИЗИЈА,, за општина Пехчево;
 Урбанистички план за село Чифлик ТБ 82/2020 за период 2020/2029;
 Мерка 322: Изработени УПС за села: Горни Подлог, Долни Подлог,
Грдовци и Тркање општина Кочани, Чешиново, Мојанци и Облешево
општина Чешиново - Облешево, Спиково, Умлена и Чифлик - Општина
Пехчево, Цера и Дулица Македонска Каменица, Карбинци и Таринци
одштина Карбинци
 Изградба на нова, реконструкција и модернизација на постојната опрема за
мерење на системот за јавно осветлување во Македонска Каменица;
 Изградба на пешачки патеки на кеј на река Каменичка;
 Канализциона мрежа на ул,,Даме Груев“ во Македонска Каменица;
 Атмосферска канализација во стари згради во Македонска Каменица;
 Атмосферска канализација на ул. Церска во Македонска Каменица;
 Атмосферска канализација на ул. Индустриска во во Македонска Каменица;
 Канализциона мрежа - н.м Стара Каменица;
 Реконструкција на кров на кино сала во Пробиштип.
 ГП 1.4. Поттикнување на развојот на подрачјата со специфични
развојни потреби
Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве
мерки:
1.4.1. Подобрување на сообраќајната и комуналната инфраструктура во
местата кои се со специфични развојни потреби и нивно поврзување со
најблиските урбани центри;
Од оваа мерка во 2020 година се реализирани:
 Асфалтирање на повеќе улици во селата во општина Кочани;
 Дел од фекална канализација во с.Спанчево со пречистителна станица во
општина Чешиново-Облешево;
/

 Фекална канилазација с.Бања - општина Чешиново-Облешево;
 Изградба на пристапен пат од с. Оризари до манастирот Пресвета
Богородица
туристичка
населба
Добра
Вода”
Општина Кочани;
 Изградба на пристапни патишта за планинските населени места Вртешка,
Кепекчелија и Калаузлија и нивно поврзување со регионален пат Р 2431
општина Карбинци
 Изведба на локален пат Шашаварлија – Кошево - Почивало во општина
Штип;
 ”Изградба на дел од локален пат во с. Љуботен” во општина Штип;
 Изградба на дел од локален пат од с. Шашаварлија, с. Кошево до с.
Почивало во општина Штип;
 Асфалтирање на повеќе улици во селата во Општина Пробиштип;
 Реконструкција на пат до н.м. Стрмош - Пробиштип.
1.4.2. Подобрување на условите за живот и работа во местата со специфични
развојни потреби;
Од оваа мерка во 2020 година се реализирани:
 Ревитализација на дел од некатегоризиран пат РУСИНОВО –
М.В.БЕЗГАШЧЕВО – општина Берово;
 Набавка на опрема за собирање и транспортирање на комунален отпад во
општина Карбинци;
 Реконструкција на Мултифункционален центар Зрновци;
 Изградба на ул. „Александар Македонски“с.Чешиново, ул. „Едвард Кардељ“
с.Облешево,
 Изградба на систем за третман на отпадни води во должина од 3325 метри
во село Соколарци, Општина Чешиново-Облешево;
 Пристапен пат до земјоделски површини од Пекљани до м.в. Добрави
општина Виница;
 Изградба на дел од локален пат од с.Луковица до с.Косевица;
 Изградба на дел од локални патишта во повеќе мсета со специфични
развојни потреби во општина Македонска Каменица;
 Асфалтирање на улици во рурални средини во општина Пробиштип
СЦ 2. Современо и квалитетно образование, здравство и социјални
дејности;
Главни приоритети за остварување на оваа среднорочна цел се:
 ГП 2.1 Подобрување на просторните услови и опременоста на
училиштата во регионот, остварувањето на овој приоритет се
реализираше преку следниве мерки:
2.1.1. Реконструкција и изградба на згради за училишта, училишни и
студентски домови
Од оваа мерка во 2020 година се реализирани:
 Реконструкција наопожарен дел од училишната зграда во село Крупиште;

/

 Набавка на опрема и уреди за замена на нееколошки системи за греење во
јавни објекти
 Имплементација на Акциониот план за Роми за 2020 год. во општина
Пехчево
 Реконструкција на Мулти културниот центар во општина Кочани;
 ЕЕ фасада на ОУ Малина Поп Иванова во општина Кочани
 Реконструкцуја на подовите во ОУ Св.Кирил и Методиј во општина Кочани;
 Реконструкција на кров во ОУ Никола Парапунов с.Драгобраште општина
Виница
 Реконструкција санитарни јазли во ПУ Гоце Делчев , с.Јакимово;
 Реконструкција на санитарни јазли во ПУ Истибање , општина Виница;
 Реконструкција на санитарни јазли во ОУ Гоце Делчев општина Виница;;
 Замена на кров во ОУ Гоце Делчев – Виница;
 ЕЕ во во Детска Градинка Астибо клон Сончогледи во Штип;
 Фотоволтаици во ОУ Гоце Делчев подрачно училиште Три Чешми во
општина Штип;
 Замена на столарија и санација на трибините во спортската сала во
ООУ,,Св.Кирил и Методиј,, ДЕЛ-1 во Македонска Каменица;
 Замена на столарија и санација на трибините во спортската сала во
ООУ,,Св.Кирил и Методиј,, ДЕЛ-2 во Македонска Каменица;
 Демонтажа и монтажа на нови грејни тела -радијатори - ООУ,,Св.Кирил и
Методиј“ во Македонска Каменица;
 Набавка на преносни компјутери лап-топ во Македонска Каменица;
 Набавка на спортски семафор - ООУ,,Св.Кирил и Методиј“ во Македонска
Каменица;
 Набавка на кошаркарски табли - ООУ,,Св.Кирил и Методиј“ во Македонска
Каменица;
 Набавка на автоматска машина за чистење на подови - ООУ,,Св.Кирил и
Методиј“ во Македонска Каменица;
 Поставување на варијолајт завеси во училници - ООУ,,Св.Кирил и Методиј“
во Македонска Каменица;
 Набавка на телевизори - 2(два) - ООУ,,Св.Кирил и Методиј“ во Македонска
Каменица;
 Набавка на 3(три) персонални компјутери - СОУ,,Миле Јаневски-Џингар“ во
Македонска Каменица;
 Набавка и монтажа на 2 (две) ПВЦ врати - СОУ,,Миле Јаневски-Џингар“ во
Македонска Каменица;,
 Изградба на бекатон патека - СОУ,,Миле Јаневски – Џингар“ во Македонска
Каменица;
 Набавка на интерактивна табла - СОУ,,Миле Јаневски-Џингар“ во
Македонска Каменица;


ГП 2.2 Подобрување на условите во здравствените установи
во регионот, остварувањето на овој приоритет се реализираше
преку следниве мерки:

2.2.1. Модернизација на постојните и изградба на нови здравствени објекти
посебно на оние во руралните делови на регионот
Од оваа мерка во 2020 година се реализирани:

/

 Мобилни амбуланти за помош на лица од ранливите категории општина
Кочани;
 Изградба на дом за стари лица во склоп на здравен дом во Пробиштип.
 ГП 2.3 Подобра социјална инклузија на сите ранливи категории
население, остварувањето на овој приоритет се реализираше преку
следниве мерки:
2.3.1 Задоволување на потребите на регионот во доменот на современа
детска заштита и училишна инклузија
Од оваа мерка во 2020 година се реализирани:





















Општокорисна работа во општина Кочани;
Изградба на нова детска градинка во м.в. Драчевик;
Здрави деца - сигурна иднина (иновативен проект);
ОКР 2019/2020 траеше од септември 2019 до април 2020 во Штип
ОКР СДЦ 2019/2020 траеше од септември 2019 до февруари 2020, 6
месеци во Штип;
ОКР СДЦ Реангажирање, траеше 2 месеца април 2020 и мај 2020 Во Штип.
Испорачувачи на сервисни услуги на стари и изнемоштени лица, лица со
инвалидитет и лица со попреченост в надвор од домот - МОБИЛНИ
ТИМОВИ во Штип;
Адаптација и санирање на ентериерното уредување во ОЈУГД “Вера
Циривири Трена“ клон “Пчелка„ во Штип;
Изградба на парк за млади - Скејт парк "Младост" во Македонска Каменица;
Меморандум за соработка - ангажирање на стручни лица за потребите на
Дневниот центар за згрижување на лица со посебни потреби во Македонска
Каменица;
Креирање можности за работа за сите во Македонска Каменица;
Прокреирање на хумани вредности во Македонска Каменица;
Програма Општинско корисна работа - Зголемени услуги – Еднакви
можности за сите во Општина Пробиштип;
Активности со корисниците во Дневниот центар за деца со телесна или
ментална попреченост и учениците кои учат во посебната паралелка при
ООУ Браќа Миладиновци во Општина Пробиштип;
Еднократна финансиска помош по однос на поднесено барање од лица во
социјален ризик во Општина Пробиштип;
Обезбедување на социјални пакети на лица во социјален ризик (корисници
на ППП и СПМ) во Општина Пробиштип;
Еднократна парична помош за секое новороденче по 5000 денари во
Општина Пробиштип;
Остварување на право на партиципација во ЈОУДГ„Гоце Делчев“
Пробиштип;
Новогодишни пакетчиња за децата запишани во ЈОУДГ „Гоце Делчев“
Пробиштип;
Активност со лицата со оштетен вид во Општина Пробиштип.

2.3.2. Побрување на грижата за стари лица во регионот
Од оваа мерка во 2020 година се реализирани:
 Третата ламела од Домот за стари лица ,,д-р. Иван Влашки” во Берово;
/

 За инклузивна општина Пехчево 2020 - 2021 год.;
 За инклузивна општина Пехчево СДЦ 2020 - 2021 год.;
 Адаптација и санирање на ентериерното уредување во ОЈУГД “Вера
Циривири Трена“ клон “Пчелка„.
2.3.3. Изградба на центри за згрижување и повремен престој на лица, дом за
сместување на лица бездомници, народна кујна за социјални случаи
Од оваа мерка во 2020 година се реализирани:
 Изградба на објекти за преселба на ромските семејства кои живеат во
старата касарна во општина Кочани;
 Опремување на сензорна соба во склоп на Дневен центар за лица со
посебни потреби во општина Виница;
 Изградба на социјални станови во Пробиштип.
СЦ3. Сочувана и унапредена животна средина;
Главни приоритети за остварување на оваа среднорочна цел се:
 ГП 3.1 Регионално управување со комуналниот цврст отпад
Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве
мерки:
3.1.1. Воспоставување на регионално управување со отпадот и подобрување
на постојното управување со отпадот.
Од оваа мерка во 2020 година е реализиран проект за:
 Јавни работи – СДЦ компонента се реализираше програмата за Јавни
работи – СДЦ компонента, а во контекст за справување и превенција од
Ковид-19 (коронавирус) – Општина Штип;
 Јавни работи – Општина Штип;
 Изработка на техничка документација за пречестителни станици за
фекални и отпадни води во н.м Стара каменица;
 Специајлно возило за смет за ЈП Каменичка Река;
 ГП 3.2. Заштита на водните ресурси,
Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве
мерки:
3.2.1. Подобрување на водоснабдувањето
Од оваа мерка во 2020 година се реализирани:
Реконструкција на водоводна линија на ул.Дамe Груев во Берово;
Изградба на водоводна мрежа дел од ул. Прохор Пчински во Берово;
Подобрување на водоснабдувањето на населено место Аргулица;;
Опрема за подобрување на водоснабдувањето во Општина Карбинци;
Изградба на канализациона мрежа во општина Кочани;
Изградба на водоводна мрежа во општина Кочани;
Реконструкција на водоводни линии во Виница и населени места;
Изградба на секундарни водоводни мрежи во нас. Балканска и нова
водоводна линија крак до с. Чардаклија
 Дислокација на водовод на ул.,,Даме Груев“ во Македонска Каменица;
 Реконструкција на пумпна станица во Македонска Каменица;









/

3.2.2. Заштита на површинските и подземните води
Од оваа мерка во 2020 година се реализирани:
 Изградба на колектор за фекална канализација за село Будинарци;
 Доизградба на отворен канал во село Будинарци – Регулација на дел од
коритото на отворен канал/дол во н.м Будинарци;
 Изградба на фекална канализација со пречистителна станица во село
Козјак општина Карбинци;
 Регулација на дел од Кочанска река;
 Изградба на крак на канализациона мрежа на ул Скопска , с. Зрновци;
 Регулација на Градечка река;
 Атмосферска канализација на ул. Широк Дол, Балканска и Брака Даневи во
Штип;
 ГП 3.3. Одржливо користење на енергијата
Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве
мерки:
3.3.1. Искористување на потенцијалите за производство на енергија од
обновливи извори
Од оваа мерка во 2020 година се реализирани:
 Воведување на енергетска ефикасност во јавните објективо општина
Карбинци;
 Воведување на енергетска ефикасност во јавните објекти во општина
Пробиштип.
3.3.2 Намалување на потрошувачката на енергија
Од оваа мерка во 2020 година се реализирани:
 Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2020 година енергетска ефикасност реконструкција на кров во ПУ Митрашинци;
 Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2020 година - зелени
површини во општина Берово;
 Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2020 година – опрема
во општина Берово;
 Проект за енергетска ефикасност преку замена на врати во општинска
зграда Пехчево;
 Клима уреди во ОУ Кочо Рацин , с. Блатец во општина Виница;

Кима уреди за ПУ с.Градец, ПУ с.Лески , ОУ Славчо Стојменски во општина
Виница;
 Програмата за намалување на аерозагадувањето во Општина Пробиштип;
 Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2020 година - зелени
површини во Општина Пробиштип;
 Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2020 година – опрема
во Општина Пробиштип;
 промена на прозорци во подрачноучилиште Димитар Влахов во Општина
Пробиштип.

/

 ГП 3.4. Климатски промени и заштита на биодиверзитетот
Oстварувањето на овој приоритет се реализираше преку
следнивме мерки:
3.4.2. Климатски промени
Од оваа мерка во 2020 година се реализирани:
 Намалување на аерозагадувањето преку Реконструкција и хортикултурно
уредување на зелени површини во општина Карбинци;
 Проект за ревитализација на зелени површини во Пехчево;
 Проект: За почисто Пехчево;
 Проект за уредување на зелени површини во Пробиштип;
СЦ 4. Создадени услови за организирано и поврзано искористување на
капацитетите за земјоделски и рурален развој;
Главни приоритети за остварување на oвaa среднорочна цел се:
 ГП 4.1 Создавање на инфраструктурни и други поврзани услови за
земјоделски и рурален развој на регионот
Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве
мерки:
4.1.2. Креирање на услови за зголемување на инвестициите во земјоделството
Од оваа мерка во 2020 година е реализирано:
 Подобрување на руралната патна инраструктура преку изградба на
пристапни патишта во подрачјата со земјоделска дејност и обработлива
површина во Источниот плански регион
СЦ.5 Источниот регион е туристичка дестинација позната
разновидната понуда на селективните видови на туризам;
Главни приоритети за остварување на петтата среднорочна цел се:

по

 ГП 5.1. Развој на селективни видови на туризам (планински, рурален,
културен и спа туризам)
Остварувањето на овој приоритет се реализираше преку следниве
мерки:
5.1.3. Подобрување на туристичката инфраструктура
Од оваа мерка во 2020 година се реализирани:
 Збогатување на туристичка понуда со партерно уредување со поставување
на урбана опрема на Црнодолски водопади - Општина Пехчево;
 Изградба на патот до манастирот Добра Вода – Кочани;
 Изградба на патот Крушка до валавниците општина Кочани,
 Планински велосипедски рај во општина Кочани
 Реконструкција на регионалниот пат до Пониква

/

 „Културен мост низ вековите” конзерваторски работи на црква Св. Власие,
пристап и осветлување во општина Штип;
 Изградба на регионален туристичко-научен музеј за ретки минерали во
Пробиштип
 Реконструкција на ски лифтовите на Пониква (инвестициски проект)
 Нашето заедничко минато - патека за заедничка иднина Културен мост низ
вековите Реконструкција на мултикултурен центар во Кочани
5.1.4. Обезбедување на информации, сигнализација
туристички атракции
Од оваа мерка во 2020 година се реализирани:

и

визуализација

на

 Мапирање на планинарски патеки до природни и културно-историски
знаменитости во општина Карбинци;
5.2.4. Создавање клима за јавно – приватно партнерство
Од оваа мерка во 2020 година се реализирани:
 Договор за Јавно приватно партнерство за давање на енергетски услуги на
јавно советлување.
Составен дел на наративниот Годишен извештај за спроведување на Програмата
за развој на Источен плански регион 2015-2019 година 2019 (која се применуваше
и во 2020 година) е табеларниот приказ на реализираните проекти во 2020
година.

/

I. Среднорочни цели за развој на Источниот плански регион
СЦ 1.Економски развиен регион, пошироко препознаен како атрактивен за инвестирање
Приоритет
1.1. Искористување на
расположливите
ресурси и конкурентски
предности за
привлекување на
инвеститори во
регионот

Мерка

Назив на проектот

Носител/
Партнер

Буџет

Резултати/
Индикатори

1.1.3. Изнаоѓање на
дополнителни погодности
за инвеститорите

Реконструкција на пумпна станица
за водовод во индустриска зона.

општина Македонска
Каменица

1.338.192,00 Подобрување на постоечката
инфраструктура во индустриска
зона. Реконструирана пумпна
станица

1.1.4. Промоција на
регионот и на неговите
конкурентски предности

Oбјавување на информации на
општиската веб страна,

општина Пробиштип

20.000,00 Kонтинуирано објавување на
информации и актуелности за
општината и регионот.
Овозможување на достапност
на информации за јавноста.

Oдржување на редовни средби,
настани и трибини

општина Пробиштип

30.000,00 Формирани работни групи, и
изработени планови за развој.

општина Пробиштип
Промоција преку користење на
електронските и пишаните медиуми(
фејсбук прфил, локална телевизија
и радио, регионални медиуми)

1.2.1. Поттикнување на
1.2.Развој на
претприемништвото и на приватната иницијатива и
малиот бизнис
малиот бизнис во
регионот

20.000,00 Континуирање објавување на
настани, промоции,
соопштенија.

Туристички водич на општина
Пробиштип

општина Пробиштип

300.000,00 Изработен туристички водич во
1500 примероци.

Старт ап бизниси

ЦРИПР, Фармахем,
СДЦ

565.000,00 Започнати 2 бизниса, Приватно
сместување и Апи комора

општина Пробиштип
1.2.3.Подигање
на Запознавање со тековните огласи
капацитетот на бизнисите на фонд за иновации и технолошки
за пристап до развојните развој
фондови

/ Одржани две координативни
средби со бизнис заедницата со
цел запознавање на
моменталните огласи на ФИТР

Забелешки

Приоритет

Мерка

1.3.1. Реконструкција и
1.3. Транспорт,
комуникации и просторно градба на патната мрежа

Назив на проектот

Носител/
Партнер

Буџет

Резултати/
Индикатори

Изградба на ул.Први Мај во село
Ратево

Општина Берово

1.042.865,12 асфалтирање во должина од
160 метри

Изгрдаба на пристапни патишта за
планинските населени места
Вртешка, Кепекчелија и Калаузлија
и нивно поврзување со
регионалниот пат Р2431, Општина
Карбинци

Носител: ЦРИПР,
Партнер: Општина
Карбинци

14.959.084,00 Изградени 3 пристапни патишта
од регионалниот пат Р2431 до
село калаузлија, село
Кепекчелија и Викенд населба
Вртешка во вкупна должина од
1.587 метри

Општина Карбинци
Изградба/Реконструкција на
пристапен пат до еело Вртешка Фаза 2 (од стационажа 1+300,00 до
стационажа 2+2261,41)

10.081.183,00 Изграден пат во должина од 961
метри

Реконструкција на Улица 1: КП 2260 Општина Карбинци
и дел од КП 2250 и Улица 2: КП
2251/1 и дел од: КП 2252/1, КП
2261/1, КП 2088/1, КП 2086 и КП
2085 сите КО Крупиште

23.375.210,00 Изградени улици во село
Крупиште во должина од 1 км,
со тротоари од двете страни со
ширина 1,50 м, и Атмосферска
канализација во должина од
1.003 метри

планирање

Изградба на улици во општина
Карбинци

Општина Карбинци

Подобрување на јавните општински Општина
услуги во општина Пехчево MSIP 2 Пехчево/Министерст
во за
финансии/Светска
банка

1.720.860,00 Изградени 3 улици во село
Таринци со вкупна должина од
430 метри
6.155,167.00 - Доградена трпезарија при
ОЈУДГ 7-ми Септември Пехчево
- 30 м2
Изградена дел од селска Улица
Бр. 1 во с.Робово, Долж. = 307
м. и Шир. = 3 м
F33
Изградена дел од селска Улица
Бр. 1 во с.Умлена, Долж. = 128
м. и Шир. = 3 м
- Изградена дел од селска
Улица Бр. 2 во с.Умлена, Долж.
= 160 м. и Шир. = 3 м E33

Изградба на Ул. Бр. 4 во с.Робово

Општина Пехчево

858.988,36 - Изградена Ул. Бр. 4 во
с.Робово Долж. = 136 м и Шир.
=3,5 м

Изградба на Ул. Бел Камен во
Пехчево

Општина Пехчево

407.978,00 - Изградена Ул. Бел Камен во
Пехчево Долж. = 88 м и Шир.
=3,5 м

Изградба на Ул. 7-ми Септември
Пехчево

Општина Пехчево

761.136,00 - Изградена Ул. 7-ми Септември
Пехчево Долж.= 124 м и Жир. =
3,5 м

Забелешки

Приоритет

Мерка

1.3.1. Реконструкција и
1.3. Транспорт,
комуникации и просторно градба на патната мрежа
планирање

Назив на проектот

Носител/
Партнер

Изградба на крак 2 на Ул. Бр. 2 во
с.Црник

Општина Пехчево

Асфалтирање на повеќе улици во
градот и населените места

Општина Кочани

Бетонирање на два крака на ул.
Стамен Манов

Општина Кочани

Асфалтирање и реконструкција на
улици
Рехабилитација на локален пат
оджелезничка пруга до с.Мојанци

Општина Кочани
Општина Кочани

Изградба на крак на ул Филе Ристов Општина Зрновци
и крак на ул Генерал Апостолски,
с.Зрновци
Локален пат маала КапетанциБалинци

Општина Виница

Крпење удаарни дупки

Општина Виница

Резултати/
Индикатори

Буџет

913.021,00 Изграден крак 2 на Ул. Бр. 2 во
с.Црник со Долж.=109 м и Жир.
=3м
43.937.331,00 Асфалтирани улици во вкупна
должина од 3,1 км.

964.475,00 Бетонирани 250 м улица

Асфалтирање на ул. „Сајбие
Демир"
Асфалтирање на дел од ул ул.
„Љубен Иванов" потез до м.в.
„Теќето".
Асфалтирање на дел од ул. Тошо
Арсов
Асфалтирање на дел од улица
Христијан Карпош
Асфалтирање на паркинг простор на
улица КЈП (Аргач)
Асфалтирање на паркинг простор
пред станбени згради во населба
Пребег

Општина Виница

Кредит од МСИП 2

ROMACTED Програма од
Советот на Европа и
Општина Кочани

16.758.335,00 Реконструирани улици во вкупна Буџет на Општина Кочани
должина од 2,5 км.
преку SECO
18.150.000,00 Реконструиран и
електрифициран пат во должина
од 3 км.
719.701,00 изградени 100м асфалтен пат

16.937.574,00 Пробивање,тампонирање и
асвалтирање со сите пропратни
вештачки објекти т.е.пропусти
1,99 км
273.857,00

Општина Виница
Проектни документации за Пат
Трсино - Голак ,Булевар
илиндеснка,улица Црн Камен, улица
во населба Градец
Изградба и реконструкција на
ул.Македонска
Проширување на пат Виница Градец
Изградба на улица во с.Лаки

Забелешки

Изработени 4 проектни
документации

Н/А Изградени 250м

општина Виница

2.672.682,00

општина Виница
/БРР
Општина Штип

4.000.000,00 600м асфатлирана улица
1.199.639,00 Асфалтирани 3700 м2

Општина Штип

2.269.086,00 Асфалтирани 1473 м2

Општина Штип

1.630.376,00 Асфалтирани 2566 м2

Општина Штип

1.331.971,00 Асфалтирани 2500 м2

Општина Штип

448.147,00 Асфалтирани 900 м2

Општина Штип

477.636,00 Асфалтирани 1200 м2

Приоритет

Мерка

1.3.1. Реконструкција и
1.3. Транспорт,
комуникации и просторно градба на патната мрежа
планирање

Назив на проектот
Тампонирање , бетонирање и
асфалтирање на улица во
Караорман

Носител/
Партнер
Општина Штип

Реконструкција на тротоар на Општина Штип
улица “Кирил и Методи” спроти
градскиот саат.

Буџет

Резултати/
Индикатори

5.494.957,00 2673,6 м2 изработка на
коловозна консртукција од
асфалт, 219 м бетонски
каналети со бетон и 1086 м2
изработка на банкина од дробен
тампон
512.111,00 Реконструирани 130 метри

Изградба на пешачка патка во Општина Штип
корито на река Отиња.
Реконструкција на тротоар на ул.
Општина Штип
“Енгелсова”
Реконструкција на тротоари на дел Општина Штип
од ул. “Сутјеска“и “Пиринска”

2.739.786,00 Изградени 752,74 метри

Изведба на тротоар на ул.”АСНОМ” Општина Штип

549.610,00 Изградени 290 метри

Бетонирање на пешачки пристап на Општина Штип
ул.
“Иво
Лола
Рибар”
кај
трафостаница.

206.624,00 Реконструирани 19,4 m2

Рехабилитација и автоматизација на Влада на РМ 50 %
постоечки објекти за снабдување со Влада на
Р.Словенија 50 %
вода
Влада на РМ 50 %
Влада на
Р.Словенија 50 %

Реконструкција на ул Црн Врв

општина Пробиштип

334.675,00 Реконструирани 342,1 m2
453.597,00 Реконструирани 35,5 m2

73.796.626,00 1 Надградба на пумпни станици
во Ратавица, Злетово и Добрево
2. Надградба на пречистителна
станица Пробиштип
3. Автоматизација на збирна
шахта Леговец

3.258.633,00 Замена на коловозот со нов
асфалт, поплочување на
тротоари со бехатон плочки и
ново улично осветлување со
ЛЕД светилки

Поплочување на тротоари на дел од општина Пробиштип
ул Јордан Стојанов

557.502,00 Поплочување со бехатон плочки
на дел од улицата Јордан
Стојанов со должина од 150м

Поплочување со бехатон плочки на општина Пробиштип
крак од ул Никола Карев

340.971,00 Поплочување на улица со
должина 100 м поплочена со
бехатон плочки д=8 см

Реконструкција на ул Димитар
Влахов

општина Пробиштип

3.470.935,00 Вадење на стар оштетен
асфалт, поставување на
дренажа и нов асфалтен слој на
должина од 330м

Забелешки

Приоритет

Мерка

1.3.1. Реконструкција и
1.3. Транспорт,
комуникации и просторно градба на патната мрежа
планирање

1.3.2. Подобрување на
1.3. Транспорт,
комуникации и просторно транспортните услуги и
мобилноста
планирање

Назив на проектот

Носител/
Партнер

Буџет

Резултати/
Индикатори

Улично осветлување на дел одул
Јордан Стојанов

општина Пробиштип

Реконструкција на пат до нм
Стрмош

општина Пробиштип

10.684.987,00 Вадење на стар оштетен и
поставување на нов асфалтен
слој , комплет со канали банкини
, пропусти на должина од 1750 м

Поплочување на 3 улички

општина Пробиштип

531.239,00 Поплочување на 3 улички со
бехатон плочки со д=8см во
населба Пробиштипсо вкупна
должина 180м

Поплочување на улица во
Маричанска населба

општина Пробиштип

442.012,00 Поплочување со бехатон плочки
со д=8 см на улица со должина
од 110 м

Изградба на ул.,,Даме Груев,,

општина Македонска
Каменица

13.717.313,00 Изградба на улица во градското
подрачје во долшина од 545 м

Изградба на пешачка и вело патека - Општина Берово
фаза 1 како спој на ул. Гоце Делчев
со ул. Борис Крајгер во Берово
Реконструкција на паркинг простор
кај Детска Градинка во Берово

Општина Берово

Изградба на дел од ул.Маршал Тито Општина Берово
во село Ратево
Изградба на улица Плачковица во
Општина Берово
Берово
Реконструкција на ул. Моша пијаде Општина Берово
во с. Русиново
Изградба на улица 3 во село Мачево Општина Берово
- Општина Берово
Реконструкција на дел од ул.Јуриј
Општина Берово
Гагарин во Берово
Реконструкција на ул.23 Август во
Општина Берово
Берово
Светска банка Мин за
Изработка на проектна
транспорт и врски
документација за Улица Панче
Карагозов со Реконструкција
Поплочување на улици и тротоари
во Виница и населени места

Општина Виница

1.100.000,00 Поставени се 18 нови
сијалични места со метални
столбови и ЛЕД светилки на
дел од ул Јордан Стојанов со
должина од 516м

369.433,22 Должина 52 м

2.210.178,94 Реконструиран паркинг

877.254,48 Должина од 83 метри
536.496,44 Должина од 820 метри
1.524.583,60 должина 230 метри
1.723.218,90 173 метри должина
2.316.236,16 210 метри должина
673.839,00 90 метри
12.300.000,00 Изработена техничка
документација,
реконструирани 406 m
3.665.013,00 Поплочени 1.4 км

Забелешки

Приоритет

Мерка

1.3.2. Подобрување на
1.3. Транспорт,
комуникации и просторно транспортните услуги и
мобилноста
планирање

Назив на проектот

Носител/
Партнер

Буџет

Резултати/
Индикатори

Изработка на проект за
реконструкција на крстосница ул.
„Сремски фронт" со улица „Борис
Крајгер".

Општина Штип

Изработка на инвестиционо
техничка документација за
реконстукција и доградба на
трибини на “Градски стадион”

Општина Штип

1.031.121,00 Изработени основен и идеен
проект

Изработка на проектна
документација за доизградба на
улици во населба “Караорман”

Општина Штип

101.740,00 Основен проект -ЈП Стипион
2011

Општина Штип
Изработка на проектна
документација за доизградба на
улици во населба “Света Недела’ и
Дузлачки рид

136.290,00 Изработена техничка
документација

18.590,00 Основен проект -Аква Инг

Изработка на проектна
документација за Улица Панче
Карагозов
Реконструкција

Светска банка, МТВ

12.300.000,00 406 m, ширина на колковозот од
7.0 m

Изработка на проектна
документација за Улица
Солидарност
Реконструкција

Светска банка, МТВ

13.420.098,00 468,05 ширина на колковозот од
6.0 m до 6.5м

Изработка на проектна
документација за Улица Брака
Даневи
Реконструкција

Светска банка, МТВ

12.906.000,00 ширина на колковозот од 6.0 m
до 8м

Изработка на проектна
документација за Улица 5 ти
Конгрес
Реконструкција

Светска банка, МТВ

12.636.590,00 407 м

Продолжување на уредување на
речно корито на река „Отиња" до
влив во река„Брегалница"

Општина Штип

Уредување на тротоар на ул
Енгелсова од лева страна
Бетонирање и тампонирање на
улици во населба Три Чешми.
Уредување на тротоар на ул
Енгелсова кај Трафостаница.

Општина Штип

489.839,00 527,8 m2

Општина Штип

976.747,00 82,4 m3

Општина Штип

70.162,00 4,85 m3

7.568.858,00 ЈП Стипион 2011

Забелешки

Приоритет

Мерка

1.3.2. Подобрување на
1.3. Транспорт,
комуникации и просторно транспортните услуги и
мобилноста
планирање

Назив на проектот

Уредување на паркинг на Бул ЈНА. Општина Штип

Кружен тек на ул Борис Крајгер и
Партизанска.
Тротоар на ул Борис Крајгер и
Партизанска-кружен тек.
Колски пристап шардаван.

1.3.4. Градење на
1.3. Транспорт,
комуникации и просторно функционално-просторни
структури
планирање

Носител/
Партнер

Резултати/
Индикатори

Буџет
56.555,00 7,09 m3

Општина Штип

457.672,00 111 метри

Општина Штип

249.171,00 90,4 метри

Општина Штип

623.524,00 58,5 м3

Паркинг патека на ул Џемал Биједиќ Општина Штип

636.195,00 136 м2

Бетонирање на улици во нас
ДеснациКаваклија.
Уредување на плато пред Дом на
Култура.
Пешачки пристап на ул Јајце и ул
Лески.
Партерно уредување и изработка на
паркинг и тротоар во нас
Караорман.

Општина Штип

382.100,00 36,3 м3

Општина Штип

115.594,00 70,1 м2

Општина Штип

341.468,00 8,3 м3

Општина Штип

389.962,00 ЈП Стипион 2011

Санација на улица во индустриска
зона Север.
Изработка на тротоар на ул.
Христијан Карпош.
Реконструкција на регионален пат
Крупиште - Пробиштип
„Подобра инфраструктура за
подобри услови - Креирање на
сообраќајно решение за
надминување на сообраќајниот
метеж во Источен плански
регион“Општина Штип

Општина Штип

600.563,00 ЈП Стипион 2011

Општина Штип

398.816,00 196 метри

Фонд за патишта
ЦРИПР, БРР,
Општина Штип

Изработка на УРБАНА РЕВИЗИЈА
Општина
2020 ГОД. ЗА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО Пехчево/Министерст
во за
финансии/Светска
банка

Урбанистички план за село Чифлик Општина Пехчево
ТБ 82/2019 за период 2019/2029

Забелешки

430.000.000,00 Реконструирани 20 км
17.696.392,00 Обезбедени 45 паркинг места,
изградена платформа со улога
на мост

60,000.00 Резултат:Изработен документ УРБАНА РЕВИЗИЈА 2020 за
општина Пехчево
Индикатор:Бр. на изработени
стратешки документи

плански опфат 40,94

УРБАНА РЕВИЗИЈА е
планирачка алатка на
Светска банка за
приоретизација на
проблеми/проекти во
најранливите
заедници.Алатката е
спроведена во рамки на
проектот МСИП 2
имплементиран од страна на
Министерството и
финансиран од страна на
Светска банка

Приоритет

Мерка

1.3.4. Градење на
1.3. Транспорт,
комуникации и просторно функционално-просторни
структури
планирање

Назив на проектот

Носител/
Партнер

Донесен ДУП - Виница блок 18 дел 4 општина Виница

Мерка 322 Изработени УПС за села:
Горни Подлог, Долни Подлог,
Грдовци и Тркање општина Кочани,
Чешиново, Мојанци и Облешево
општина Чешиново - Облешево,
Спиково, Умлена и Чифлик Општина Пехчево, Цера и Дулица
Македонска Каменица, Карбинци и
Таринци одштина Карбинци

ЦРИПР, Општини
Кочани, Чешиново Облешево,
Карбинци, Пехчево и
Македонска
Каменица

Изградба на нова, реконструкција и АД Македонски
Телеком
модернизација на постојната
опрема за мерење на системот за
јавно осветлување

Резултати/
Индикатори

Буџет
N/A 0,611 ха

10.000.000,00 Усвоени 14 УПС

16.558.194,00 Обезбедување на оптимални
техничко-технолошки услови со
кои се обезбедува трајност на
одделни делови и градбата во
целина ,односно генерален
ремонт на постројки, уреди,
опрема и инсталации на
системот за јавно осветлување.

Изградба на пешачки патеки на кеј
на река Каменичка

општина Македонска
Каменица

Канализциона мрежа на ул,,Даме
Груев,,

Јавно претпријатие
,,Камена Река,,

Атмосферска канализација

Јавно претпријатие
,,Камена Река,,

72.000,00 Атмосферска канализациоја подрачје-паркинг стари згради
должина 70 м

Атмосферска канализација

Јавно претпријатие
,,Камена Река,,

146.000,00 Атмосферска канализациоја краци во должина од 140 м и
крак на ул,,Церска,, во должина
од 45 м

Реконструкција на кров на кино сала Општина Пробиштип
Атмосферска канализација

Јавно претпријатие
,,Камена Река,,

1.284.725.00 Доуредување на кеј на река
Каменичка, партерно
уредување, создавање услови
за рекреација на граѓаните.
55.00,00 Фекална канализациона мрежа
во должина од 50 м

2.301.562,00 Реконструиран кров
60.000,00 Атмосферска канализацијана
ул,,Индустриска,, -должина 70 м

Забелешки

Приоритет

Мерка

1.3.4. Градење на
1.3. Транспорт,
комуникации и просторно функционално-просторни
структури
планирање

1.4. Поттикнување на
развојот на подрачјата со
специфични развојни
потреби

Назив на проектот
Канализциона мрежа -н.м Стара
Каменица

Асфалтирање на повеќе улици во
1.4.1
селата
Подобрување на
сообраќајната и
комуналната
инфраструктура во местата
кои се со специфични
развојни потреби и нивно
поврзување со најблиските
урбани центри;

Носител/
Партнер
Јавно претпријатие
,,Камена Река,,

Буџет

Резултати/
Индикатори

132.000,00 Фекална канализациона мрежа
во должина од 250 м

Општина Кочани

26.000.000,00 Асфалтирани улици во вкупна
должина од 2,9 км.

Дел од фекална канализација во
с.Спанчево со пречистителна
станица,

Министерство за
транспорт и врски

21.996.310,65 2680 m

Фекална канилазација с.Бања

Општина ЧешиновоОблешево,
Агенција за
финансиска подршка

Мерка 323
„Изградба на пристапен пат од с.
Оризари до манастирот Пресвета
Богородица - туристичка населба
Добра Вода”
Општина Кочани

ЦРИПР, АФПЗРР,
Општина Кочани

7.701.504,00 4900 m

15.296.671,00 изградени 1900 метра пат

БРР и Општина Штип
Изведба на локален пат
Шашаварлија – Кошево- Почивало тампонирање

2.600.000,00 Изградени 500 m

”Изградба на дел од локален пат во АФПЗРР
с. Љуботен”
Изградба на дел од локален пат од АФПЗРР
с. Шашаварлија, с. Кошево до с.
Почивало

1.073.648,00 Изградени 330 m

Асфалтирање на повеќе улици Општина
во селата
Пробиштип

Забелешки

24.866.816,00 Изградени 4000 m

4.907.442,00 Асфалтирани се две улици
во нм. Долни Стубол и 3
улици во нм. Плешенци

АФПЗРР

Приоритет
1.4. Поттикнување на
развојот на подрачјата со
специфични развојни
потреби

Мерка

Назив на проектот

1.4.1
Реконструкција на пат до нм
Стрмош
Подобрување на
сообраќајната и
комуналната
инфраструктура во местата
кои се со специфични
развојни потреби и нивно
поврзување со најблиските
урбани центри;

Носител/
Партнер
агенција за
финансиска подршка
во земјоделие и
рурален развој

„Изградба на пристапни патишта за ЦРИПР, АФПЗРР,
Општина Карбинци
планинските населени места
Вртешка, Кепекчелија и Калаузлија
и нивно поврзување со регионален
пат Р 2431”
општина Карбинци

1.4. Поттикнување на
развојот на подрачјата со
специфични развојни
потреби

Општина Берово
Ревитализација на дел од
1.4.2
Подобрување на условите некатегоризиран пат Русиново - м.в. /АФПЗРР
Безгашчево
за живот и работа во
местата со специфични
развојни потреби.

Буџет

Резултати/
Индикатори

1.068.987,00 Вадење на стар оштетен и
поставување на нов асфалтен
слој , комплет со канали банкини
, пропусти на должина од 1750м

19.780.321,00 Изградени 1600 метра пат

774.906,00 500 метри рурален пат -макадам
тампонирање и одводни
пропусти

Набавка на опрема за собирање и
транспортирање на комунален
отпад

Општина Карбинци

1.297.818,00 трактор, тракторска приколка,
мулчер

Реконструкција на
Мултифункционален центар
Зрновци

Општина Зрновци

3.315.000,00 Реконструирани 208м2 корисна
површина

Биро за регионален
Изградба на ул„Александар
Македонски“с.Чешиново, ул„Едвард развој,
Општина Чешиново Кардељ“с.Облешево,
Облешево
Изградба на систем за третман на ЦРИПР, БРР,
Општина Чешиново отпадни води во должина од 3325
метри во село Соколарци, Општина Облешево
Чешиново-Облешево
Пристапен пат до земјоделски
површини од Пекљани до
м.в.Добрави

Општина Виница

БРР и Општина Штип
Изведба на локален пат
Шашаварлија – Кошево- Почивало тампонирање

Забелешки

2.686.698,00 338 m

16.000.000,00 Изградени 3325 м
канализациона мреѓа

1.284.265,00 Пробиен и тампониран пат 1,72 АФПЗРР
км
2.600.000,00 Изградени 500 m

Приоритет
1.4. Поттикнување на
развојот на подрачјата со
специфични развојни
потреби

Мерка

Назив на проектот

Носител/
Партнер

1.4.2
”Изградба на дел од локален пат во АФПЗРР
Подобрување на условите с. Љуботен”
за живот и работа во
местата со специфични
развојни потреби.

Буџет

Резултати/
Индикатори
Изградени 330 m

Изградба на дел од локален пат од
с.Луковица до с.Косевица

општина Македонска
Каменица

14.093.427,00 Изградба на локален пат во
должина од 545 м с.Луковицас.Косевица

Изградба на дел од локални
патишта во повеќе мсета со
специфични развојни потреби

општина Македонска
Каменица

13.528.177,00 Изградба на локални патишта во
вкупна долѓина од 2 км

Асфалтирање на улици во рурални општина Пробиштип
средини
Изградба на дел од локален пат од АФПЗРР
с. Шашаварлија, с. Кошево до с.
Почивало

4.907.442,00 Асфалтирани се две улици во
нм. Долни Стубол и 3 улици во
нм. Плешенци
Изградени 4000 m

Забелешки

СЦ 2. Современо и квалитетно образование, здравство и социјални дејности
Приоритет
2.1. Подобрување на
просторните услови и
опременоста на
училиштата во регионот

Мерка
2.1.1. Реконструкција и
изградба на згради за
училишта, училишни и
студентски домови

Назив на проектот

Носител/
Партнер

Реконструкција наопожарен дел од
училишната зграда во село
Крупиште

Носител:
Министерство за
образование и наука
Партнер: општина
Карбинци

Набавка на опрема и уреди за
замена на нееколошки системи за
греење во јавни објекти

Носител: Влада на
РСМ Партнер:
општина Карбинци

Имплементација на Акциониот план Општина
Пехчево/Министерст
за Роми за 2020 год. во општина
во за локална
Пехчево
самоуправа

Реконструкција на Мулти културниот ЦРИПР/ Општина
центар
Кочани
ЕЕ фасада на ОУ Малина
Општина Кочани
ПопИванова

Буџет

Резултати/
Индикатори

Забелешки

3.919.577,00 Реконструирано ПОУ Крупиште

305.620,00 Набавени 5 Инвертер клима
уреди за затоплување на ПОУ
Стар Караорман
177,702.00 Набавен инвентар и нагледни
средства

16.109.000,00 Реконструирана зграда

Набавениот инвентар и
нагледни средства се за
потребите на ООУ "Ванчо
Китанов" Пехчево и ПУ на
ООУ "Ванчо Китанов" во
с.Црник
INTEREG IPA CBC

1.500.000,00 ЕЕ фасада на училиштето со
површина од 900 м²

Влада на РСМ Програма за
намалување на
аерозагадување-енергетска
ефикасност
УСАИД

Реконструкцуја на подовите во ОУ
Св.Кирил и Методиј
Реконструкција на кров во ОУ
Никола Парапунов с.Драгобраште

Општина Кочани

1.200.000,00 Сменето 895 м² подови

Општина Виница

1.000.000,00 Реконструиран кров

Реконструкција санитарни јазли во
ПУ Гоце Делчев , с.Јакимово
Реконструкција на санитарни јазли
во ПУ ИСтибање , Гоце Делчев

ОУ Гоце Делчев Виница
ОУ Гоце Делчев Виница

Реконструкција на санитарни јазли
во ОУ Гоце Делчев
Замена на кров во ОУ Гоце Делчев Виница
фотоволтаици во ОУ Гоце Делчев
подрачно училиште Три Чешми

ОУ Гоце Делчев Виница
МОН , општина
Виница
ЛАГ Плачковица и
АФПЗРР

ЕЕ во во Детска Градинка Астибо
клон Сончогледи
Замена на столарија и санација на
трибините во спортската сала во
ООУ,,Св.Кирил и Методиј,,ДЕЛ-1

Срекретаријат влада
на РМ
општина Македонска
Каменица

N/A реконструирани санитарни јазли
N/A реконструирани санитарни јазли

1.350.000,00 реконструирани санитарни јазли
9.320.000,00 заменет кров
Поставување на фотоволтаици

850.000,00 Замена на прозорци
1.395.217,00 Целосна реконструкција и
санација на трибините во
спортската сала

Завршна фаза од
целокупниот проект Реконструкција на спортскат
сала при ООУ,,Св.Кирил и
Методиј

Приоритет
2.1. Подобрување на
просторните услови и
опременоста на
училиштата во регионот

Мерка
2.1.1. Реконструкција и
изградба на згради за
училишта, училишни и
студентски домови

Назив на проектот

Носител/
Партнер

Замена на столарија и санација на
трибините во спортската сала во
ООУ,,Св.Кирил и Методиј,,ДЕЛ-2

општина Македонска
Каменица

Демонтажа и монтажа на нови
грејни тела -радијатори ООУ,,Св.Кирил и Методиј,,

Блок дотацијаМинистерство за
финансии

Набавка на преносни компјутери лап Блок дотацијатоп
Министерство за
финансии

Резултати/
Индикатори

415.971,00 Целосна реконструкција и
санација на трибините во
спортската сала

172.162,00 Набавен Семафор

Набавка на кошаркарски таблиООУ,,Св.Кирил и Методиј,,

Блок дотацијаМинистерство за
финансии

172.162,00 Набавени кошаркарски табли

212.400,00 Набавена Машина

196.873,00 Поставени завеси

Поставување на варијолајт завеси
во училници-ООУ,,Св.Кирил и
Методиј,,

Блок дотацијаМинистерство за
финансии

Набавка на телевизори -2(два)ООУ,,Св.Кирил и Методиј,,

Блок дотацијаМинистерство за
финансии

58.838,00 Набавени 2 ТВ

Набавка на 3(три) персонални
компјутери -СОУ,,Миле ЈаневскиЏингар,,

Блок дотацијаМинистерство за
финансии

63.000,00 Набавени 3 PC

58.528,00 2 ПБВ Врати

Набавка и монтирање на ролетнивенецијанки-СОУ,,Миле ЈаневскиЏингар,,

Блок дотацијаМинистерство за
финансии

59.000,00 Поставени ролетни

Изградба на бекатон патекаСОУ,,Миле Јаневски-Џингар,,

Блок дотацијаМинистерство за
финансии

57.683,00 Изградена Патека

Набавка на интерактивна таблаСОУ,,Миле Јаневски-Џингар,,

Блок дотацијаМинистерство за
финансии

51.900,00 Набавена интерактивна табла

2.2.1. Модернизација на Мобилни амбуланти за помош на
постојните и изградба на лица од ранливите категории
нови здравствени објекти
посебно
на
оние
во
руралните
делови
на
регионот

Општина Кочани

Завршна фаза од
целокупниот проект Реконструкција на спортскат
сала при ООУ,,Св.Кирил и
Методиј

1.423.170,00 Набавка на 60 (шеесет)
преносни компјутери

Блок дотацијаМинистерство за
финансии

Набавка и монтажа на 2 (две) ПВЦ Блок дотацијаврати-СОУ,,Миле Јаневски-Џингар,, Министерство за
финансии

Забелешки

1.423.170,00 Замена на старите радијатори
со нови при ООУ,,Св.Кирил и
Методиј,,

Набавка на спортски семафорООУ,,Св.Кирил и Методиј,,

Набавка на автоматска машина за Блок дотацијачистење на подови-ООУ,,Св.Кирил и Министерство за
финансии
Методиј,,

2.2.Подобрување на
условите во
здравствените установи
во регионот

Буџет

1.200.000,00 Ангажирани 7 стручни лица во 2 Министерство за здравство и
мобилни амбуланти
МТСП

Приоритет
2.2.Подобрување на
условите во
здравствените установи
во регионот

Носител/
Партнер
2.2.1. Модернизација на Изградба на дом за стари лица Министрество за
постојните и изградба на во склоп на здравен дом
здравство
Мерка

Назив на проектот

нови здравствени објекти
посебно
на
оние
во
руралните
делови
на
регионот

Резултати/
Забелешки
Индикатори
55.350.000,00 Извршена реконструкција и Министерство за
адапрација на дел од
здравство и МТСП
здравен дом за потребите
на домот за страи лица
Буџет

2.2.2. Економско
искористување на
опремата и знаењето во
здравството за
привлекување на пациенти
од странство

2.3.
Подобра социјална
инклузија на сите
ранливи категории
население

2.3.1.
Општокорисна работа
Задоволување на
потребите на регионот во
доменот на современа
детска заштита и училишна
инклузија

Општина Кочани

Изградба на нова детска градинка
во м.в. Драчевик

Општина Кочани

Здрави деца - сигурна иднина
(иновативен проект)

ЦРИПР

ОКР 2019/2020 траеше од
септември 2019 до април 2020

UNDP,Општина Штип

Изградба на парк за млади -Скејт
парк" Младост"

Општина Македонска

297.000,00 Ангажирање на 5 невработени
лица за работа со стари и
изнемоштени лица

60.000.000,00 Изграден нов објект со
капацитет од 120 деца

УНДП

средствата се преку МТСП (
реализацијата е во тек)

1.038.500,00 Опремени 3 сензорни соби во
Штип, Кочани и Делчево,
Обучени 12 наставници за
работа во сензорните соби
Обучени 120 наставници за
користење на сензорните соби

576.000,00 Ангажирани беа 10 невработени УНДП учествуваше со
460.800 денари и Општина
лица:
Штип со 115.200 денари
3 образовни асистенти, 4
негователки во градинка, 1
психолог во Аутизам, 1 мед.
сестра во Аутизам и 1
Физиотерапевт во Дневен
центар Ново Село;
1.736.506,00 Збогатување на социјалната
содржина на територија на
општината. Опремување на
современо катче за деца и
млади за спортско-рекреативни
содржини.

Приоритет
2.3.
Подобра социјална
инклузија на сите
ранливи категории
население

Мерка

Назив на проектот

2.3.1.
Креирање можности за работа за
сите
Задоволување на
потребите на регионот во
доменот на современа
детска заштита и училишна
инклузија

Меморандум за соработка ангажирање на стручни лица за
потребите на Дневниот центар за
згрижување на лица со посебни
потреби

Носител/
Партнер

Буџет

Резултати/
Индикатори

Забелешки

УНДП

168.000,00 Ангажирање на 7 невработени
лица за период од 2(два)
месеци за обезбедување услуги
за поддршка на стари и
изнемоштени лица, лица со
попреченост и други ранливи
категории

Обезбедување услуги на 90
лица-директни корсници, како
одговор за справување со
Covid 19

Министерство за
труд и социјална
политика,
Меѓуопштински
центар за социјална
работа-Делчево и
општина Македонска
Каменица

552.000.00

Ангажирање на логопед,
социјален работник и две
негователки за потребите на
Дневен центар -М.Каменица

Ангажирање стручен кадар
за потребите на Дневен
центар за згрижување на
лица со посебни потреби

ОКР СДЦ Реангажирање, траеше 2 UNDP,Општина Штип
месеца април 2020 и мај 2020
Испорачувачи на сервисни услуги на
стари и изнемоштени лица, лица со
инвалидитет и лица со попреченост
в надвор од домот - МОБИЛНИ
ТИМОВИ

192.000,00 Реангажирање 8 лица

Прокреирање на хумани вредности УНДП

243.000,00 Ангажирање на 9 невработени
лица за период од 2 (два) за
обезбедување услуги за
поддршка на стари и
изнемоштени лица, лица со
попреченост и други ранливи
категории

Активности со корисниците во Општина
Дневниот центар за деца со
Пробиштип
телесна или ментална
попреченост и учениците кои
учат во посебната паралелка
при ООУ Браќа Миладиновци

53.100,00 Оваа активност е

реализирана со 53.100
денари за лични подароци
за секое дете (зимска
јакна).

Еднократна финансиска помош по општина Пробиштип
однос на поднесено барање од лица
во социјален ризик

377.500,00 доделени се стредства на над
50 граѓани

Обезбедување на социјални пакети општина Пробиштип
на лица во социјален ризик
(корисници на ППП и СПМ)

465.000,00 обезбедена е парична помош за
секое новороденче во вредност
од 5000 денари

Целокупнипот проект е во
времетраење од 6 (шест)
месеци и го опфажа периодот
од 09/2019-02/2020 во вкупен
износ од 486.000,00 денари

средствата се преку
МТСП ( реализацијата е
во тек)

Приоритет
2.3.
Подобра социјална
инклузија на сите
ранливи категории
население

Мерка
2.3.1.
Задоволување на
потребите на регионот во
доменот на современа
детска заштита и училишна
инклузија

Назив на проектот

Носител/
Партнер

Еднократна парична помош за секое Општина Пробиштип
новороденче по 5000 денари

150.000,00 Остварено право на
партиципација за деца
запишани во ЈОУГ„Гоце Делчев“
пробиштип од
-самохрани родители
-деца со посебни потреби

Новогодишни пакетчиња за децата
запишани во ЈОУДГ „Гоце Делчев“
Пробиштип

Општина Пробиштип

54.000,00 По повод новогодишните
празници од страна на
Градоначалник пакетче на секое
дете во детската градинка

Општина
Пробиштип

МТСП и Општин
Адаптација и санирање на
ентериерното уредување во ОЈУГД Штип
“Вера Циривири Трена“ клон
“Пчелка„.

2.3.2.Побрување на грижата Третата ламела од Домот за стари ЦРИПР/
лица ,,д-р. Иван Влашки” во Берово Швајцарската
агенција за развој и
соработка и
Министерството за
локална самоуправа
со кофинансирање
од Општина Берово.

Забелешки

465.000,00 Еднократна парична помош за
93 новороденчиња

Општина Пробиштип

Програма Општинско корисна
работа -Зголемени услуги
–Еднакви можности за сите

социјална за стари лица во регионот
на
сите
категории

Резултати/
Индикатори

Остварување на право на
партиципација во ЈОУДГ„Гоце
Делчев“ Пробиштип

Активност со лицата со оштетен вид Општина Пробиштип

2.3.
Подобра
инклузија
ранливи
население

Буџет

60.000,00 Ослободување на месечна
сметка за вода (12 лица)

Склучен договор
со ундп
реализирани
93.600,00ден
Сопствено
учество
80.100,00ден
Склучен договор
со ундп
реализирани
93.600,00ден
Сопствено
учество
80.100,00ден

Вклучување на тројца
УНДП
образовни асистенти во
наставен процес за работа
со ученици вклучени во
инклузивно образование во
ООУ„Браќа Миладиновци“
Пробиштип.
Програма подржана од
страна на УНДП
А се реализира во
соработка со Центар за
вработување и Центар за
социјална работа
Пробиштип
Санирање на ентериерното
уредување во ОЈУГД “Вера
Циривири Трена“ клон “Пчелка„.

6.873.571,00 10 нови легла проширен
капацитет, вкупно 39 легла

3.505.143 од SDC, 3.368.427
од МЛС и 426.908 денари од
Општина Берово

Приоритет
2.3.
Подобра социјална
инклузија на сите
ранливи категории
население

Мерка

Назив на проектот

2.3.2.Побрување на грижата За инклузивна општина Пехчево
за стари лица во регионот 2020 - 2021 год.

Носител/
Партнер
Општина
Пехчево/УНДП

Резултати/
Индикатори

Буџет

504.000,00 10 ангажирани невработени
лица
150 крајни корисници - стари
лица од Пехчево , с.Чифлик и
с.Умлена

Адаптација
и
санирање
на МТСП и Општин
ентериерното уредување во ОЈУГД Штип
“Вера
Циривири
Трена“
клон
“Пчелка„.
За инклузивна општина Пехчево
СДЦ 2020 - 2021 год.

2.3.3. Изградба на центри за
згрижување и повремен
престој на лица, дом за
сместување на лица
бездомници, народна кујна
за социјални случаи

Општина
Пехчево/УНДП

Изградба на објекти за преселба на Општина Кочани
ромските семејства кои живеат во
старата касарна
Опремување на сензорна соба во
склоп на Дневен центар за лица со
посебни потреби

општина
Виница,МТСП

Изградба на социјални станови Влада

Забелешки
I компонента - Сервис за
помош во домот за возрасни,
стари и изнемоштени лица,
односно за лица со намален
функционален капацитет во
остварувањето на
секојдневните потреби во
Пехчево, с.Чифлик и
с.Умлена
II компонента - Општински
Центар за донации
III компонента - Општински
Центар за заштита на децата

Санирање на ентериерното
уредување во ОЈУГД “Вера
Циривири Трена“ клон “Пчелка„.
189.000,00 3 ангажирани невработени лица I компонента - Сервис за
помош во домот за возрасни,
(Роми)
50 крајни корисници - стари лица стари и изнемоштени лица,
односно за лица со намален
од с.Црник
функционален капацитет во
остварувањето на
секојдневните потреби во
с.Црник
23.750,00 Изградени 7 објекти по 4 клетки Влада на РСМ преку
( 28 стана) за ромски семејства стратегија за ромите и
општина Кочани ( во тек е
реализација)
800.000,00

/ Во крајнафаза на изградба
е социјална зграда за над
35 семејства

во тек

СЦ.3 Сочувана и унапредена животна средина
Приоритет

Мерка

3.1.1. Воспоставување на
3.1. Регионално
регионално управување со
управување со
комуналниот цврст отпад отпадот и подобрување на
постојното управување со
отпадот

3.2. Заштита на водните
ресурси

3.2.1. Подобрување на
водоснабдувањето

Назив на проектот

Носител/
Партнер

Буџет

Резултати/
Индикатори

УНДП, МТСП, АВРМ
и Швајцарската
агенција за договор и
соработка и општина
Штип

Јавни Работи

АВРМ и Општина
Штип

Специајлно возило за смет -

Министерство за
животна средина и
просторно
планирање

4.987.650,00 Специјално возило IVECO

Изработка на техничка
документација за пречестителни
станици за фекални и отпадни води
во н.м Стара каменица

Министерство за
животна средина и
просторно
планирање

1.200.000,00 Техничка документација

174,400.00 20 невработени лица за период Општината учествуваше со
од еден месец
34,880.00 денари, а учеството
на Центарот за вработување
беше 139,520.00 денари

Реконструкција на водоводна линија Општина
на ул.Дамe Груев во Берово
Берово/МЖСПП

1.240.605,98 Водоводна линија во должина
од 339 метри

ОПштина
Берово/Совет на
Европа

1.319.404,02 Должина на водоводна мрежа
од 551 метар, пропратни
елементи шахти и пумпи за
пристисок

ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДНА
МРЕЖА НА ДЕЛ ОД УЛ.ПРОХОР
ПЧИНСКИ ВО БЕРОВО

Подобрување на водоснабдувањето Општина Карбинци
на населено место Аргулица

294.386,00 Изработен на истражноексплоатационен бунар со
длабочина 28 метри Ф 350 мм.

Опрема за подобрување на
водоснабдувањето во Општина
Карбинци

Општина Карбинци

583.741,00 Набавени потопни пумпи со
електромотори и Табли за
автоматска работа на пумпите

Изградба на канализациона мрежа

Општина Кочани

Изградба на водоводна мрежа

Општина Кочани

Реконструкција на водоводни линии Општина Виница
во Виница и населени места

Забелешки

35.200,00 ангажирани 4 лица во работата
на ЈП Исар, за период од 1
месец

Јавни работи –СДЦ компонента се
реализираше програмата за Јавни
работи –СДЦ компонента, а во
контекст за справување и
превенција од Ковид-19
(коронавирус).

12.996.346,15 Изградена канализациона
мрежа во должина од 4.000 м

Проект ROMACTED

Буџет на Општина Кочани

1.596.738,24 Изградена водоводна мрежа во Буџет на Општина Кочани
должина од 2.000 м
740.867,00 1,675 км

Приоритет
3.2. Заштита на водните
ресурси

Мерка
3.2.1. Подобрување на
водоснабдувањето

Назив на проектот

Носител/
Партнер

Набавка и испорака на водоводни и општина Македонска
Каменица
канализациони црева и цевки за
потребите на општината
Дислокација на водовод на
ул.,,Даме Груев,,

Јавно Претпријатие
,,Камена Река,,

Реконструкција на пумпна станица

Јавно Претпријатие
,,Камена Река,,

Изградба на секундарни водоводни Општина Штип
мрежи во нас. Балканска и нова
водоводна линија крак до с.
Чардаклија

3.2. Заштита на водните
ресурси

3.2.2. Заштита на
површинските и
подземните води

Изградба на колектор за фекална
канализација за село Будинарци

Општина
Берово/МЖСПП

Општина Берово
Доизградба на отворен канал во
село Будинарци - РЕГУЛАЦИЈА НА
ДЕЛ ОД КОРИТО НА ОТВОРЕН
КАНАЛ/ДОЛ ВО Н.М. БУДИНАРЦИ –
ОПШТИНА БЕРОВО

Буџет

Резултати/
Индикатори

1.243.047,00 Подобрување на постојната
инфраструктура

55.000,00 Водовод во должина од 180 м

1.660.786,00 Реконструкција на пумпна
станица во базенти за пивка
вода-градско подрачје
М.каменица
27.983.042,00 Изградени 700 .

4.156.975,98 Колектор во должина од 1103
метри
1.399.999,20 Должина од 348 м

Изградба на фекална канализац ија Носител:
со пречистителна станица во село Министерство за
транспорт и врски
Козјак
Партер: општина
Карбинци

11.518.347,00 Изградена пречистителна
станица

Регулација на дел од Кочанска река Општина Кочани
Изградба на крак на канализациона општина Зрновци
мрежа на ул Скопска , сЗрновци

10.614.838,00 Регулирано речно корито во
должина од 451 м
1.467.070,00 Изграден крак во должина од
500м

регулација на Градечка река

Општина Виница

14.000.000,00 регулација на речно корито

Атмосферска канализација на ул.
Широк Дол Балканска и Брака
Даневи.

Општина Штип

Изградба на канализациона мрежа Општина Берово
за населено место Русиново – крак
4, крак 5 и Реконструкција на улица
,,4“ во село Русиново

Забелешки

902.046,00 ЈП Стипион 2011

3.467.337,96 канализациона мрежа во
должина од 170 метри

Грант преку МСИП 2
во тек е реализација)

(

Приоритет

Мерка

3.3. Одржливо користење 3.3.1. Искористување на
потенцијалите за
на енергијата

Назив на проектот

Носител/
Партнер

Буџет

Резултати/
Индикатори

Воведување на енергетска
ефикасност во јавните објекти

Носител: ЛАГ
Плачковица,
Партер: општина
Карбинци

300.000,00 Проектирање, монтажа и
ставање во функција на 5 kW
фотоволтаичен систем за
производство на електрична
енергија на кровната површина
на ЈОУДГ КОКИЧИЊА с.
Таринци

Воведување на енергетска
ефикасност во јавните објекти

Носител: ЛАГ
Плачковица,
Партер: општина
Карбинци

300.000,00 Проектирање, монтажа и
ставање во функција на 5 kW
фотоволтаичен систем за
производство на електрична
енергија на кровната површина
на ЈОУДГ КОКИЧИЊА с.
Таринци

производство на енергија
од обновливи извори

Програмата за намалување на
3.3.2 Намалување на
потрошувачката на енергија аерозагадувањето за 2020 година енергетска ефикасност
реконструкција на кров во ПУ
Митрашинци

Општина Берово/
Општина
Берово/Влада на
РСМ-Генерален
секретаријат и ПУ во
С. Митрашинци

Забелешки

1.200.000 ПУ во С. Митрашинци при ООУ Влада на РСМ –Генерален
Дедо Иљо Малешевски,
секретаријат 1.200.000
остатокот од ООУ ДИМ

Општина
Програмата за намалување на
аерозагадувањето за 2020 година - Берово/Влада на
РСМ-Генерален
зелени површини
секретаријат

Влада на РСМ –Генерален
210.000,00 Уредена дворна површина од
1920 м2 во ООУ Никола Петров секретаријат
Русински. С. Русиново со тревна
површина, двореди плодородни
и хортикултурни дрвја, зелени
ѕидови -огради, ароматични
билки и сл.)

Општина
Програмата за намалување на
аерозагадувањето за 2020 година - Берово/Влада на
РСМ-Генерален
опрема
секретаријат

800.000,00 Набавени 15 печки на пелети за Влада на РСМ –Генерален
Подрачните училишта во
секретаријат

Општина Пехчево
Проект за енергетска ефикасност
преку замена на врати во општинска
зграда Пехчево

700.000,00 Заменети дотраени дрвени
врати и заменети со пластична
столарија

Клима уреди во ОУ Кочо Рацин ,
сБлатец

Општина Виница,
Генерален
секретаријат

1.000.000,00 поставени 19 клима уреди

Кима уреди за ПУ с.Градец, ПУ
с.Лески , ОУ Славчо Стојменски

Општина Виница,
Генерален
секретаријат

N/A поставени 15 клима уреди

Програмата за намалување на
аерозагадувањето

Општина/Влада на
РСМ-Генерален
секретаријат

1.200.000 направена е промена на
прозорци и врати во детска
градинка Злетово

Програма за намалување на
аерозагадувањето за 2020
год. - Енергетска ефикасност
Генерален Секретаријат на
Влада на Мекедонија

Приоритет

Мерка

Назив на проектот

Носител/
Партнер

Влада на РСМПрограмата за намалување на
3.3. Одржливо користење 3.3.2 Намалување на
потрошувачката на енергија аерозагадувањето за 2020 година - Генерален
на енергијата
зелени површини

секретаријат

Резултати/
Индикатори

1.500.000,00 Набавени се инвертер клими за
потребите на основното
училиште браќа Миладиновци

промена на прозорци во
Општина Пробиштип
подрачноучилиште Димитар Влахов

2.000.000,00 Заменети дотраени дрвени
врати и заменети со пластична
столарија

Намалување на аерозагадувањето
преку Реконструкција и
хортикултурно уредување на зелени
површини

Носител: Влада на
РСМ
Партнер: општина
Карбинци

Проект за ревитализација на зелени Општина Пехчево
површини во Пехчево

Проект: За почисто Пехчево

Општина
Пехчево/АВРМ

Проект за уредување на зелени
површини

Општина Пробиштип

Забелешки

300.000,00 Уредена е повшина околу 1000
метри квадратни во детска
градинка

Општина Влада на
Програмата за намалување на
аерозагадувањето за 2020 година - РСМ-Генерален
секретаријат
опрема

Прогасување на заштитено подрачје ЦРИПР, МЕД,
3.4. Климатски промени и 3.4.1 Зачувување на
Фармахем, МЖСПП
биолошката разновидност дел од Осоговски Планини
заштита на
биодиверзитетот
3.4.2. Климатски промени

Буџет

Влада на РСМ –Генерален
секретаријат

Заштитени 48000 ха

314.000,00 Уредена зелена површина двор на ЈОУДГ Кокичињас.Таринци во површина од 2100
м”
170.000,00 Засадени парковски и др.
садници - 420 парч.

84.480,00 Времено ангажирани 12
невработени тешковработливи
лица за изведување на Јавни
работи
300.000,00 Детектирани се локации каде е
потребно да се притапи кон
уредување, реализирано е
пошумување со над 300
садници и растенија на
различни локации

Програма за намалување на
аерозагадувањето за 2020
год. - Зелени површини
Генерален Секретаријат на
Влада на Мекедонија
Програма за Јавни работи
2020 на АВРМ

СЦ.4 Создадени услови за организирано и поврзано искористување на капацитетите за земјоделски и рурален развој
Приоритет

Мерка

4.1.2.
4.1 Создавање на
инфраструктурни и други Креирање на услови за
зголемување на
поврзани услови за
инвестициите во
земјоделски и рурален
земјоделството

развој на регионот

Назив на проектот
„Подобрување на руралната патна
инфраструктура преку изградба на
пристапни патишта во подрачјата со
земјоделска дејност и обработлива
површина во Источен плански
регион”

Носител/
Партнер
ЦРИПР, МЗШВ,
Општина Чешиновооблешево, Општина
Зрновци

Буџет

Резултати/
Индикатори

1.851.715,00 Изградени 2.08 км земјен пат,
поврзани 1000 ха земјоделско
земјишта

Забелешки

СЦ.5 Источниот регион е туристичка дестинација позната по разновидната понуда на селективните видови на туризам
Приоритет
5.1
Развој на селективни
видови на туризам
(планински, рурален,
културен и спа туризам)

Мерка
5.1.3
Подобрување на
туристичката
инфраструктура

Назив на проектот

Носител/
Партнер

„Збогатување на туристичка понуда ЦРИПР, БРР,
Општина Пехчево
со партерно уредување со
поставување на урбана опрема на
Црнодолски водопади“Општина
Пехчево

Резултати/
Индикатори

Забелешки

6.530.181,00 Изградена патека во должина од
886 м, 4 летниковци, платформа
од 25м2

Изградба на патот до манастирот
Добра Вода

ЦРИПР/Општина
Кочани

15.296.671,00 Влезна капија

Изградба на патот Крушка до
валавниците

Општина Кочани

12.931.389,00 Асфалтиран пат во должина од АФПЗРР
1.9 км

Планински велосипедски рај

Општина Кочани

36.499.308,00 Изградени велосипедски патеки PLRC ( во тек е реализација)
во должина од 35 км и
реконструиран планинарски дом

Реконструкција на ски лифтовите
на Пониква
Реконструкција на регионалниот пат
до Пониква
„Културен мост низ вековите”
Конзерваторски работи на црква Св.
Власие, пристап и осветлување

ЦРИПР/Општина
Кочани
Општина Кочани
ИПА, ЦРИПР, Музеј
Штип

5.700.000,00 Изградени 80% од црквата

9.191.742,00 Изграден музеј на ретки
минерали со површина од 108
м2

Реконструкција на ски лифтовите на ЦРИПР, СДЦ, МЛС,
Пониква (инвестициски проект)
Општина Кочани

2.800.000,00 Реконструирање на 2 ски лифта

Мапирање на планинарски патеки
до природни и културно-историски
знаменитости

Општина Карбинци

АФПЗРР

5.292.000,00 Реконструирани 2 ски лифта во SDC и МЛС
должина од 700 м
102.658.537,00 Реконструирани 20 км пат
ЈП за државни патишта

Изградба на регионален туристичко- ЦРИПР, Општина
научен музеј за ретки минерали во Пробиштип, БРР
Пробиштип

Нашето заедничко минато - патека ЦРИПР, ИПА,
за заедничка иднина Културен мост
низ вековите Реконструкција на
мултикултурен центар во Кочани
5.1.4
Обезбедување на
информации,
сигнализација и
визуализација на
туристички атракции

Буџет

16.051.000,00 Реновирано Кино

1.719.111,00 Инсталирани: 4 билборди со
прегледна туристичка карта на
Општина Карбинци, 30 попатни
информции на патот (туристички
атракции во Општина Карбинци)
со табли и над 30 патокази за 8
патеки за пешачење до
туристичките атракции на
планината Плачковица.

np~Op~TeT

MepKa

5.2. 3ajaKHya3H::oe Ha

5.2.1 E.D.yKallMja. 06YKM,

MHcTMTyl.VtOHanHHT9 H

pa3M e H3 H3 KCK)'CToa M

~OBe~KM

Ha

np09KTOT

HOCHTenl

6YI,I6T

napTHep

Pelyman,1

3a6enewKH

~HAHKaToPH

n03MTMBHM np14MepM BO

KanaLUHen1Te 3a

pa3Boj BO
ceKTon

HalMB

T)'PH3MOT

TypMCTHlfKHOT

' 6.2.4

AorOBOp 33 JaBHO npMBaTHO

1.AA MakeAoHck\ll

C03,q3B3tbe Kn14M3 38 jaaHo

napTHepCTBO 38 p.BeBfb8 HB

TeneKOM
2. EneKTpOaBT Aoo

- npMBBTHO n apTHepCT80

8HepreTCKM ycnyrl1 HB jaaHo

28.733.6 10,00 nOCTaeyeatt.e Ha H08MOAepHHJHpaH CIIlCTBM 38 ja aHo

Dsoj p.oroBop e p.op.eneH HB
ECKO- carnaCHO C~1Te

oCB8mye8tt.e co 48n

cooAe8THM 3aKOHCkl1

HBManyaarb8 HB nOTpowyea4KaTa perynaTl~B\II .Bo nOCTanKaTa 38

COBeTnYBaIto8.

M360p HB ECKO e 10136paH
nOHYAye34oT All M3KeAOHCKIoI
oceemeHOCT.OTnnaTaTa OA
TeneKOM 11 EneICTpoe3T .000
CTp3Ha Ha jaSHOIOT napTHep Ke ce 6enrpaA
epwlol OA eHepreTCKIoITe JaurreAI1.
HB eneKTplot4H8 BHepr\.1ja "

nOAo5pyaBH:>B HB Hlo180TO HB

CeAHHLtH Ha CaBOT Ha ~CTO"leH nnaHCKH p en'lOH
~eHTapOT 3a pa3Boj Ha iIICTO"leH nnaHCKIiI perl-10H BO TeKOT Ha 2020 rOAI-1Ha , nOAroTBI-1 MaTepl-1janl-1 1-1 opraHI-131-1paWe 7 (ceAYM) peAoBHI-1 CeAHI-1LtIo1 Ha CoeeTOT 3a pa3Boj Ha iIICTO"lHI>10T nnaHCKI-1

pernOH
* CpeACTBa OA BKynHI-10T 6YUeT Ha npoeKTOT KOI-1 npl-1naraaT Ha ~eHTapOT 3a pa3Boj Ha iIICTO"leH nnaHCKIiI perlilOH I-1nl-1 Ha HeKoja OA OnLUTIiIHI-1Te eo CK110n Ha perlilOHOT
---
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